Fagligt vurderingsskema for introduktionsforløb i patologisk anatomi og cytologi.
Lægens navn:___________________________________________________________

Bedømmelse i forhold til forventet niveau

Under
forventet
niveau

På forventet
niveau

Medicinsk Ekspert
a.

Kendskab til de hyppigst benigne og maligne patoanatomiske
forandringer indenfor de organgrupper, der er arbejdet med

b.

Evne til at sætte det patoanatomiske arbejde i relation til
kliniske oplysninger

c.

Ved mikroskopi beskrive helheden, gradere hyppige
forandringer og finde relevante detaljer i simple præparater

d.

Progression i indlæringsprocesser

e.

Opnået den forventede erfaring i specialet i forhold til ansat tid
i patologi

f.

Praktisk håndelag med håndtering af præparater ved
frysesnitssituation
udskæring
obduktion

g.

Kendskab og anvendelse af hyppigt anvendte
laboratorieteknikker, farvninger, inkl. immunfarvninger
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Kan ikke
bedømmes

Stillingsnr.: _______________

Bemærkninger

Bedømmelse i forhold til forventet niveau

Under
forventet
niveau

På forventet
niveau

Kommunikator/samarbejder
a.

Vurdere modtaget information relevant og handle herpå

b.

Formidle information fyldestgørende internt på afdelingen og
eksternt med samarbejdspartnere

c.

Vejlede/undervise kolleger og andet personale

d.

Fremlægge præparater overfor kolleger i afdelingen

e.

Deltage i teamstruktur i forhold til eget kompetenceniveau med
egne og andre fagfæller

Akademiker
a.

Evne til at indhente, bearbejde og applicere ny viden ud fra en
videnskabelig tankegang

b.

Aktiv deltagelse i forskning, udvikling og undervisning

Leder
a.

Påtage sig relevant faglig ledelse

b.

Strukturere egen tid

Sundhedsfremmer
a.

Arbejde efter afdelingens og sygehusets sikkerheds- og
hygiejneinstruks

Side 2 af 3

Kan ikke
bedømmes

Bemærkninger

Professionel
a.

Omhu og samvittighedsfuldhed i det daglige arbejde, herunder
være bevidst om egne begrænsninger

b.

Arbejde selvstændigt

c.

Følge afdelingens rekommandationer inden for diagnostik

Bemærkninger til bedømmelsen fra bedømmer:

Bemærkninger til bedømmelsen fra yngre læge:

Vejledning til bedømmelsesskema:
Evalueringen gennemføres af vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge baseret på lægekollegiale bedømmelser gennemført i afdelingen under ansættelsen i
introduktionsstilling.

Uddannelsesafdeling (adresse og stempel): ___________________________________

Dato for bedømmelsen:_____________

Bedømmers titel og navn: __________________________________________________

Underskrift:______________________
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